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Allmänna uppgifter

0.1
Ämnesområde
Offentlig ekonomi.
0.2
Statistikområde
Finanser för den kommunala sektorn.
0.3
SOS-klassificering
Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik (SOS).

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller
särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om

den officiella statistiken (2001:100).
0.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation

Statistiska centralbyrån (SCB)

Postadress

701 89 Örebro

Kontaktperson

Marie Glanzelius

Telefon

019-17 60 11

E-post

marie.glanzelius@scb.se

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation

Statistiska centralbyrån (SCB)

Postadress

701 89 Örebro

Kontaktperson

Marie Glanzelius

Telefon

019-17 60 11

E-post

marie.glanzelius@scb.se

0.6
Uppgiftsskyldighet
Ingen egen insamling av grunduppgifter görs. Grunduppgifter
samlas in av Skatteverket samt SCBs avdelning för
befolkningsstatistik.
Uppgiftsskyldighet föreligger i den primära insamlingen av data som
sköts av Skatteverket enligt stöd av bestämmelser i lagen (1965:269)
med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt m.m. med senaste ändring enligt SFS 2004:774.
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För statistikprodukten Befolkningsstatistiken föreligger inte
uppgiftsskyldighet (för uppgiftslämnare). Statistiken baseras på
Skatteverkets folkbokföringsregister där alla som uppfyller reglerna i
Folkbokföringslagen (1991:481) ska registreras.

0.7

Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av
statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
För att skydda enskilda personers eller företags
sekretessbelagda uppgifter i den offentliggjorda statistiken,
säkerställs att de inte kan röjas varken direkt eller indirekt.
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller
reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). För statistik finns
också särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen om
den officiella statistik-en (2001:99) och förordningen (2001:100).
Inga personuppgifter finns i statistikregistret. Statistiken omfattar
endast aggregerade data för vilka inga särskilda sekretessregler
gäller.

0.8
Gallringsföreskrifter
Samtliga statistikuppgifter arkiveras.

En kopia av alla statistikredovisningar som getts ut som
trycksak eller som pdf-fil förvaras hos Riksarkivet och Kungliga
biblioteket. Med statistikredovisningar avses här redovisad
statistik i form av rapporter, böcker och Statistiska
meddelanden.
0.9
EU-reglering
Nej, statistiken är inte EU-reglerad.

0.10
Syfte och historik
Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och
skatteunderlag baseras på administrativa uppgifter från Skatteverket.
Statistiken gör det möjligt att följa utvecklingen över tid av de
centrala variablerna kommunal skattesats och kommunalt
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skatteunderlag. Uppgifterna erbjuder också goda möjligheter att
studera förekomsten av regionala skillnader.
Uppgifter om skattesats och skatteunderlag används också i andra
sammanhang, t.ex. som administrativt underlag för beräkningar i
olika system för kommunal utjämning eller som
bakgrundsinformation vid presentation av resultat från andra
undersökningar.
Statistikuppgifter gällande kommunala skattesatser har publicerats
av SCB under många år. De variabler som redovisas har inte
genomgått någon större förändring under de senaste åren. Senast en
större förändring inträffade var år 2000 då församlingar och
samfälligheter inom Svenska kyrkan upphörde att vara kommuner.
Det innebar också att den tidigare kyrkoskatten ersattes av en
kyrkoavgift.
0.11
Statistikanvändning
Uppgifterna används inom departement, myndigheter,
organisationer och massmedia som underlag för bedömningar och
beskrivningar av utvecklingen inom den kommunala sektorn. Inom
SCB används uppgifterna om skattesatser och skatteunderlag som
underlag för jämförelser mellan kommuner och grupper av
kommuner, för utjämningsberäkningar samt som allmän
bakgrundsinformation.
0.12
Upplägg och genomförande
Statistiken bygger på uppgifter om kommunala skattesatser för år
2016 samt skatteunderlag enligt 2015 års taxering som SCB får från
Skatteverket. I den kommunala skattesatsen ingår skatt till
kommuner respektive landsting.

0.13
Internationell rapportering
Nej, statistiken rapporteras inte internationellt.

0.14
Planerade förändringar i kommande undersökningar
Inga förändringar är planerade i kommande undersökningar.

OE0101_DO_2016_160216_MG.docx

SCBDOK 4.0

Produktkod

Sida

STATISTIKENS
FRAMTAGNING

OE0101

5 (7)

SCB är
kvalitetscertifierad
enligt ISO 20252:2012

Avdelningen för Nationalräkenskaper
Offentlig ekonomi och mikrosimulering (OEM)
Marie Glanzelius

1

Innehållsöversikt

1.1

Undersökta populationer och variabler

Undersökningens population utgörs av Sveriges samtliga kommuner
och landsting. För varje objekt erhålls gällande skattesats år 2016
samt skatteunderlaget gällande inkomståret 2014 enligt 2015 års
taxering. Med hjälp av data över befolkningen i respektive kommun
kan variabeln skattekraft skapas.
Undersökt population

Undersökt variabel

Namn

Referenstid

Namn

Referenstid

Kommuner

2014

Skatteunderlag

2014

Kommuner

2016

Kommunala
skattesatser

2016

Landsting

2014

Skatteunderlag

2014

Landsting

2016

Landstingskommunalskattesats

2016

Befolkning

2014

Folkmängd

2014

1.2

Redovisade populationer och variabler

Redovisad
population

Indelning i
redovisningsgrupper

Redovisad
variabel

Redovisad StatisMåttvariabels
tiskt mått enhet
referenstid

Kommun

Kommuner

Skattesats

2016

Summa

Procent

Kommun

Kommuner

Skatteunderlag

2014

Summa

Kronor

Kommun

Kommuner

Skattekraft

2016

Summa

Kronor

Landsting

Landsting

Skattesats

2016

Summa

Procent

Landsting

Landsting

Skatteunderlag

2014

Summa

Kronor

1.3
Utflöden: statistik och mikrodata
Uppgifterna görs årligen tillgängliga dels via Statistiknyhet, dels via
Statistiskdatabasen (som kan nås via SCB:s webbplats). Uppgifter
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återfinns även i Statistikatlasen. På uppdragsbasis används uppgifter
i olika specialbearbetningar.

1.4
Dokumentation och metadata
I detta dokument beskrivs framtagningen av statistiken och
statistikregistret Statistikens framtagning (SCBDOK).

Kvaliteten hos statistiken beskrivs i Beskrivning av
statistiken (BaS).
Det detaljerade innehållet i statistiken beskrivs i
SCB:s mikrodataregister (MetaPlus).
Dokumentationerna finns publicerade på
SCB:s webbplats, www.scb.se/OE0101.

2

Uppgiftsinsamling

2.1
Ram
Det är en total överensstämmelse mellan ram- och målpopulation
eftersom undersökningen avser kommuner och landsting vid
ingången av redovisningsåret.

2.2
Urval
Inget urval dras, samtliga objekt ingår i statistiken.

2.3
Mätinstrument
Uppgifterna om skattesatser bygger på kommunala beslut på olika
regionala nivåer. Felaktigheter i inrapporteringen kan förekomma,
men de torde vara av mycket liten omfattning. Skatteunderlaget
erhålls från Skatteverket och utgörs av uppgifter lämnade via
självdeklaration. Osäkerheten i skatteunderlaget beror på hur stor
den av den verkliga inkomsten som undanhålls beskattning, trots
skatteförvaltningens kontroller.
Genomsnittlig skattesats för län och riket fås genom vägning med
hjälp av skatteunderlagen. För år 2016 används skatteunderlagen
avseende taxeringsåret 2015, som i sin tur avser inkomster för år 2014.
Vägningstalen baseras alltså på inkomstuppgifter två år tillbaka i
tiden.
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2.4
Insamling
Skattesatser och skatteunderlag erhålls från Skatteverket
administrativa register. Uppgifter om folkmängd hämtas från
Statistikdatabasen på SCB.

2.5
Databeredning
De bearbetningar som utförs på SCB genomförs i Excel och är av
ringa omfattning.

3

Statistisk bearbetning: antaganden och
beräkningsformler

Genomsnittlig skattesats för län och riket fås genom vägning med
hjälp av skatteunderlagen. För år 2016 används skatteunderlagen
avseende taxeringsåret 2015, som i sin tur avser inkomster för år 2014.
Vägningstalen baseras alltså på inkomstuppgifter två år tillbaka i
tiden.

4

Slutliga observationsregister

4.1
Produktionsversioner
I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.
Tablå: Statistikens slutliga observationsregister.
Register
Kommunalskatter

Registervariant
Kommunalskatter

Registerversion
2016

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll (i
MetaPlus), finns på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla variabler och
värdemängder m.m. Dokumentationen finns
på www.metadata.scb.se. Klicka dig fram med hjälp av namnen på
Register, Registervariant och Registerversion som finns angivna i
ovanstående tablå.

4.2
Arkiveringsversioner
Inga registerversioner har ännu arkiverats.

4.3
Erfarenheter från denna undersökningsomgång
Inga särskilda erfarenheter finns från denna undersökningsomgång.
Arbetet har gått helt enligt plan.
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